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Vejledning
Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Hvad er en lokalplan?
Lokalplaner skal styre den fremtidige udvikling i et område og give borgerne og byrådet mulighed for at vurdere
konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed.
I en lokalplan fastlægger byrådet bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv.
skal placeres og udformes inden for et bestemt område.
Hvad består lokalplanen af?
Redegørelsen, hvor baggrunden og formålet med lokalplanen beskrives, og der fortælles om lokalplanens
indhold. Her redegøres der bl.a. også for de miljømæssige forhold, om hvordan lokalplanen forholder sig til
anden planlægning, og om gennemførelse af lokalplanen kræver tilladelser eller dispensationer fra andre
myndigheder.
Planbestemmelserne, der er de bindende bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse. Illustrationer samt tekst skrevet i kursiv har til formål at forklare og illustrere planbestemmelserne og er således
ikke direkte bindende.
Bilag:
Matrikelkort, der viser afgrænsningen af området i forhold til skel.
Arealanvendelseskort, der viser, hvordan området er disponeret. Kortet hænger nøje sammen med lokalplanbestemmelserne og er bindende.
Illustrationsskitse. Desuden kan der være en illustration, der viser et eksempel på, hvordan bebyggelse
og anlæg kan udformes efter planen. Illustrationsskitsen er til vejledning og inspiration og er derfor ikke
bindende.
Hvornår laves der en lokalplan?
Planloven bestemmer, at byrådet har pligt til at lave en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller
større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere når det er nødvendigt for at sikre
kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til byzone.
Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde et lokalplanforslag.
Lokalplanforslaget
Når byrådet har udarbejdet et forslag til lokalplan, offentliggøres det i mindst 8 uger. I den periode har borgerne
lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når offentlighedsperioden er
slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag.
Herefter vedtages planen endeligt.
Hvis byrådet, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer,
at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt lokalplanforslag.
Den endelige lokalplan
Når byrådet har godkendt lokalplanen endeligt, og den er bekendtgjort på kommunens hjemmeside, er planen
bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold
i strid med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse, eller lovlig anvendelse, som er etableret, før lokalplanforslaget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med lokalplanen - også efter ejerskifte.
Lokalplanen medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen.
Retsvirkninger
Lokalplanens retsvirkninger er nærmere beskrevet i afsnit 15. Retsvirkninger.
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Oversigtskort
Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
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Lokalplanområdets afgrænsning. Luftfoto optaget 2014.
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Redegørelse
Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Lokalplanens baggrund og formål
Lokalplanområdet er en del af det højt prioriterede byomdannelsesområde "Østre Havn". Formålet med lokalplanen er, at muliggøre omdannelse af det tidligere industriområde til et boligpræget område, hvor
også nye rekreative muligheder i en "havnepark" i tilknytning til Østre
Havnebassin spiller en central rolle.
Lokalplanen skaber mulighed for en relativ tæt, høj men også grøn bebyggelse. Der er fokus på udsigtskvaliteter og gode udendørs opholdsmuligheder mod havnebassinet. Der lægges vægt på at bebyggelsen
danner en god helhedsvirkning med nabobebyggelser - dels omkring
havnebassinet, dels langs Nyhavnsgade.

Lokalplanområdet
Lokalplanområdet ligger i byzone og har et areal på ca. 28.500 m2.
Det har en attraktiv og synlig beliggenhed mellem Østre Havnebassin
og Nyhavnsgade. Byudvikling her vil være en væsentlig brik i, hvordan
man vil opleve ankomsten til Aalborg ad Nyhavnsgade. Det vil også få
betydning for den samlede karakter af byrummet omkring Østre Havnebassin.
Skråfoto der viser lokalplanområdet
i sammenhæng med omgivende
byområder

Hovedparten af området er ryddet, græssået og ligger klar til omdannelse. Ved havnebassinet er der landfaciliteter til en kabelbane, der
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Østre Havnebassin
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Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
foreløbig er etableret som en midlertidig aktivitet. Muligheden for at
udvikle kabelparken til en permanent funktion skal vurderes i forbindelse med realiseringen af lokalplanen.
Centralt i området ligger et pumpehus, som knytter sig til en stor og
betydningsfuld vandafledningsledning. Ledningen har et forløb nordsyd gennem området og udgør en væsentlig binding for byggemulighederne.

Idag bor Aalborg Cable Park (tv) og
Rolls Royce Marine (th) i området.

I den vestlige del af området ligger en eksisterende virksomhed; Rolls
Royce Marine, der beskæftiger sig med service og reparation af blandt
andet store skibsskruer. Til og fra virksomheden er der jævnligt tung
trafik - herunder store specialtransporter. Dette har hidtil foregået via
den private fællesvej Værftsvej langs Nyhavnsgade, men vejadgangen
til ejendommen er under omlægning.

Lokalplanområdets omgivelser
Øst for lokalplanområdet langs Nyhavnsgade ligger Aalborg Menighedscenter og erhvervsområdet omkring Gasværksvej. Mod nord grænser
området op til KMDs parkeringsdæk, en ungdomsboligbebyggelse og
Østre Havnebassin. Mod vest er et nyt kontorhus under opførelse (jf.
lokalplan 1-4-106). Syd for området afgrænses det af Nyhavnsgade
med nyere erhvervs- og boligbebyggelser og en uudnyttet byggemulighed på sydsiden af vejen. Trafikbelastningen på Nyhavnsgade har væsentlige støjkonsekvenser for området.
Naboskabet til Østre Havnebassin er et unikt potentiale for området set
i forhold til rekreation og vandaktiviteter.
Der er mulighed for vejadgang via Beddingen fra Øst og Østre Havnepromenade fra vest. Området indgår i en sammenhængende overordnet stiforbindelse langs hele Aalborgs havnefront (havnepromenade).

Lokalplanens indhold
Bæredygtig byomdannelse
Lokalplanen skal skabe grundlaget for at udvikle Østre Havn som en
helstøbt bydel hele vejen rundt omkring havnebassinet. Området skal
udvikles bæredygtigt i bred forstand med særlig fokus på fortætning,
bykvalitet og rekreative muligheder ved fjorden. Lokalplanens indhold
kan uddybes med følgende punkter:

Områdets bæredygtighedsprofil har
særlig vægtning af de rekreative
muligheder i tilknytning til havnepark og - promenade samt fortætningsperspektivet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Blandet bymæssig anvendelse
Helhed i forhold til naboområder
Miljøoptimeret, kompakt byggeri
Rekreativ, grøn havnepark
Havnepromenade
Shared space
Parkering i konstruktion
Arkitektur og byrum for mennesker
Kvalitetsrige udearealer
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Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Blandet bymæssig anvendelse
Østre Havn ønskes udviklet til en bydel med liv døgnet rundt hele året.
Lokalplanen er disponeret, ud fra at boliger er den primære anvendelse, men der gives mulighed for at placere en bred vifte af byfunktioner
i området. For at understøtte havneparkens rekreative funktion er der
mulighed for at placere café, kiosk, klubfaciliteter o.l. i tilknytning til
denne.

Hensigten er at fortætning, arkitektonisk kvalitet og rekreative muligheder skal gå op i en højere enhed.

Helhed i forhold til naboområder
Lokalplanen muliggør en arkitektonisk varieret bebyggelse i 7-10 etager plus penthouse. Bebyggelsen skal danne rum omkring Østre Havnebassin og samtidig udgøre en god helhed med naboområder mht.
skala og formsprog.
Bebyggelsesskalaen skal nedtrappes til eksisterende bys skala langs
Nyhavnsgade (dvs. 3-7 etager). Der lægges her vægt på at Nyhavnsgade fremstår som en kvalitetsrig, harmonisk og grøn indfaldsvej.
Deklarationsområdet omkring regnvandsledningen skal friholdes for
bebyggelse og fremstå som en grøn forbindelse ind i området.
Miljøoptimeret, kompakt byggeri
Lokalplanen giver mulighed for tæt bebyggelse. Der kan ialt opføres
40.000 m2 bebyggelse i området excl. altaner, terrasser og parkering i

Illustrationsplan der viser et eksempel på, hvordan lokalplanens
indhold kan udmøntes.
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Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
kælder/p-hus. Den oplevede bebyggelsesprocent (inklusiv etageareal til
p-huse) vil svare til 190 i gennemsnit for området som helhed.
Bebyggelsen samles i kompakte etagebebyggelser, som i deres design
skal energioptimeres ved at se på solorientering, dagslystilgang, skyggegener, passiv solvarme, kølingsbehov mv.
Bebyggelsesranden mod Nyhavnsgade skal samtidig fungere som en
støjskærm der sikrer et tilfredsstillende lydniveau indendørs og på opholdsarealer bag bebyggelsen.
Endelig skal fremtidig bebyggelse klimasikres ved at fastlægge en minimums gulvkote.
Rekreativ, grøn havnepark
I tilknytning til Østre Havnebassin sikres areal til en havnepark, der
indrettes med en variation af opholds- og aktivitetsmuligheder, der
relaterer sig til beliggenheden ved havnebassinet. Parken skal fungere
som friareal for beboerne, men skal også være tilgængelig for offentligheden.
Havnepromenade
Der reserveres areal til en sammenhængende rekreativ færdelsmulighed for fodgængere og cyklister gennem området som en fortsættelse
af havnepromenaden i naboområder. Havnepromenaden skal desuden
knyttes sammen med andre forbindelser til den bagvedliggende by, så
der skabes en sammenhængende færdselsstruktur for bløde trafikanter.
Shared space
Adgang til parkering og servicekørsel foregår via shared space-arealer,
dvs. at arealerne i design og indretning skal have pladskarakter og
klart signalere at færdsel foregår på de bløde trafikanters præmisser.
De dele af havnepromenaden, der også skal betjene biler (servicekørsel
+ adgang til parkering) skal også indrettes som shared space.
P-huse skal helt eller delvist begrønnes

Parkering i konstruktion
Forudsætningen for at lokalplanens byggemulighed kan udnyttes fuldt
ud er at parkering placeres i en helt eller delvist nedgravet kælder og/
eller i begrønnede p-huse. Arealer på terræn skal friholdes for parkering på nær enkelte handicap- og gæsteparkeringspladser.
Arkitektur og byrum for mennesker
Der lægges vægt på at bebyggelsens udformning i gadeniveau ofres
særlig opmærksomhed med henblik på at sikre et kvalitetsrigt bymijø.
Kanter på hævede p-kældre skal bearbejdes som bløde grønne overgange eller i form af fx. terasseringer eller trapper der skaber gode
opholdsmuligheder.

Kanter mod havnepromenaden skal
bearbejdes som bløde grønne overgange.

Kvalitetsrige udearealer
Ud over havneparken skal der indrettes fælles grønne udearealer med
semioffentlig karakter til alle boligbebyggelser - enten på terræn eller
som opholdsdæk. Der skal som udgangspunkt også være private uden-
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Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret

Øverst: visualisering af lokalplanens byggemuligheder set i fugleperspektiv fra sydøst.
Til højre: Opholdsarealer tænkes
opdelt i rum med hver deres funktionalitet.

Urban Sports
Play
Urban Gardens

Nederst: visualisering set i øjenhøjde fra havnepromenaden
HAVNEPARK, NYHAVNSGADE, AALBORG | 26.10.2015 | SKOVHUS ARKITEKTER
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Redegørelse
Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
dørs opholdsarealer til alle boliger - dog kan disse laves fælles for flere
boliger, når der er tale om små boliger. Udearealer skal disponeres med
differentieret funktionalitet og god opholdskomfort (sol, læ mv.). I den
forbindelse bør der sættes særligt fokus på vind og skyggeforhold omkring høje bygninger.

Lokalplanens sammenhæng med anden fysisk planlægning
MV - Miljøvurdering af planer og programmer
Lov om "Miljøvurdering af planer og programmer" opstiller kriterier for,
hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering (i form af en miljørapport) med det formål at fremme bæredygtig udvikling.
For at danne et overblik over, om lokalplan 1-4-108 kan få en væsentlig miljømæssig betydning, er der foretaget en screening af planforslaget. I forbindelse med screeningen er berørte myndigheder hørt.
Resultatet er, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport, da planen
fastlægger anvendelsen af et mindre områder på lokalt plan og i øvrigt
ikke forventes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Nedenstående skyggediagrammer
giver et billede af skyggekonsekvenserne af den planlagte
bebyggelse.

Screeningen findes i dokumentet "MV - Screening/scoping", som kan
ses sammen med planen på kommunens hjemmeside i planens høringsperiode.
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VVM Vurdering af visse offentlige og private anlægs Virkning på Miljøet
I Bekendtgørelsen om VVM: "Vurdering af visse offentlige og private
anlægs virkning på miljøet" er det på bilag 1 og bilag 2 defineret, hvilke anlægsarbejder mv., der kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planen omfatter ikke projekter eller anlæg opført på bilag 1 eller bilag
2 i ovennævnte bekendtgørelse. Derfor skal der ikke udarbejdes en
VVM-screening eller en VVM-redegørelse. Når det endelige bygge- eller
anlægsprojektet er kendt, kan det dog vise sig at udløse en VVM-screening (eksempelvis skal p-huse typisk VVM-screenes).
EF-habitatdirektivet
Natura 2000-områder
Lokalplanen berører ikke Natura 2000-områder.
Bilag IV-arter
Habitatdirektivet forpligter medlemslandene til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr og planter overalt i landet. De arter,
der er omfattet af beskyttelsesordningen, fremgår af habitatdirektivets
bilag IV.
Lokalplanen har ikke betydning for beskyttelsen af truede dyre- og
plantearter.
Kommuneplanen
Fysisk Vision 2025 har blandt andet som mål at fremme koncentreret
byvækst i vækstaksen - herunder de centrale havnefronter. Vækstaksen skal rumme varierede boligtilbud og skal karaktereiseres ved "urban storbykarakter", som kan tiltrække og fastholde studerende og
videnarbejdere fra ind- og udland. Byudvikling skal ske under hensyntagen til de kvaliteter og udfordringer fjorden skaber - herunder klimasikring, sikring af borgernes adgang til vand og rekreative muligheder.
Arealet er omfattet af kommuneplanrammeområde 1.4.D1, Østre havn,
og er i overensstemmelse hermed. Målet er at skabe et blandet byområde med boliger og erhverv, der sammenbinder by og fjord og medvirke til en revitalisering af havnefronten. Kommuneplanen fastlægger
en gennemsnitlig bebyggelsesprocent for 1.4.D1 på 170 for området,
men med mulighed for lokale variationer.
Lokalplan 10-066, erhvervs- og boligområde ved Østre Havn
Området er delvist omfattet af lokalplan 10-066, som blev udarbejdet i
forbindelse med udviklingen af området omkring KMD i 2003. På dette
tidspunkt var der fortsat betydelige miljømæssige påvirkninger fra
korn- og foderstofvirksomhederne på Østre Havn, hvorfor den vestlige
del af lokalplanområdet var udpeget som en bufferzone, der ikke kunne
bebygges. Dette er idag uaktuelt, og lokalplan 10-066 ophæves for det
område, som er omfattet af lokalplan 1-4-108.
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Lokalplan 1-4-104, boliger m.m.,
Beddingen, Nyhavnsgade og Frøgade
Området er også delvist omfattet af lokalplan 1-4-104 (2009), som
muliggjorde ungdomsboligbyggeriet nord for lokalplanområdet. Lokalplan 1-4-104 ophæves indenfor nærværende lokalplanområde, da der
har vist sig behov for en samlet nytænkning af områdets disponering
set i sammenhæng med den nu igangværende byomdannelse på den
vestlige side af havnebassinet.
Planlægning i kystområderne
Lokalplanen ligger inden for de kystnære dele af byzonerne (Planloven,
§16 stk. 4).
De kystnære dele af byzonen
Af Planlovens §16 stk. 4 fremgår, at for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde
eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
De kystnære dele af byzonen i den østlige del af Aalborg bymidte gennemgår generelt en større transformationsproces i disse år. Det hænger sammen med omdannelsen af de tidligere industriområder til nye
bydele med boliger, kultur, uddannelser, arbejdspladser mv. Historisk
har Østre Havn været karakteriseret ved en blanding af lavt og højt
byggeri (siloer o.l.).
I forhold til den visuelle påvirkning af kysten ligger lokalplanområdet
i 2. række bag Pieren (LP 1-4-106), som er planlagt til højhusbyggeri
(4-20 etager); samt bag bebyggelsen jf. LP 1-4-109 og LP 1-4-104,
som i begge tilfælde kan være i 10-11 etager.
Påvirkningen af kystlandskabet som følge af den planlagte bebyggelse
i nærværende lokalplan (3-11 etager) vurderes at være af underordnet
betydning.

Frivillig udbygningsaftale om infrastrukturanlæg
I henhold til Planlovens § 21 b kan kommunen indgå aftale med grundejerne om helt eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal
etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen.
I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejerne om finansiering af en ombygning af krydset Nyhavnsgade/Gasværksvej/Skibsbyggerivej. Tilsammen vil udbygningen med boliger og
andre byfunktioner i lokalplanområdet og på det tidligere værftsareal
nødvendiggøre en krydsombygning for at opretholde en acceptabel
trafikafvikling. Udbygningsaftalen fastlægger en fordeling af udgifterne
til denne krydsombygning.
Udbygningsaftalen offentliggøres som et særskilt dokument.
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Tilladelser eller dispensationer i medfør af anden lovgivning
Trafikregulering
Der kan ikke, uden samtykke fra politiet, gives tilladelse til udførelse af
vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Øvrige krav i medfør af anden lovgivning mv.
Renovation og affald
Køreveje og vendepladser, samt transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne, skal indrettes efter reglerne i Aalborg Renovations regulativer.
Af hensyn til arbejdsmiljøet skal transportvejene mellem afhentningssted og renovationsbilerne ligeledes leve op til kravene i regulativerne.
Regulativerne samt yderligere oplysninger findes på www.skidt.dk.
I forbindelse med byomdannelse er det hensigtsmæssigt at inddrage
en affaldskonsulent fra Aalborg Renovation på et tidligt tidspunkt i projekteringsfasen, for generelt at sikre optimale løsninger for den totale
affaldshåndtering. Opmærksomheden henledes særligt på muligheden
for at indarbejde underjordiske affaldsløsninger.
Spildevandsafledning
I lokalplanområdet er der arealer, der, jf. spildevandsplanen, er hhv.
fællesprivat spildevandskloakeret, spildevandskloakeret og separatkloakeret. Eventuel ønske om ændring af kloakeringsprincip skal forud for
dette drøftes med Kloak A/S og spildevandsplanmyndigheden.
Synlige LAR-løsninger er fravalgt som princip i lokalplanen pga. nærheden til fjorden, hvor regnvand kan udledes direkte - om nødvendigt
med forudgående rensning.
Opvarmning
I henhold til varmeforsyningslovgivningen må der ikke etableres solvarmepaneler, jordvarmepumper og varmeproducerende VE anlæg på
bygninger udlagt til kollektiv varmeforsyning, såfremt disse er omfattet
af blokvarmebestemmelserne, der gælder for varmeinstallationer med
en installeret effekt større end 250 kW. Blokvarmebestemmelserne og
fortolkningen af disse indebærer, at byggeriet, selvom det er opført
efter lavenergistandard, ikke kan fritages fra kravet om tilslutning til
kollektiv varmeforsyning, og at der ikke må etableres supplerende varmeinstallationer til den kollektive forsyning i området.
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Gas
Ifølge kommuneplanens retningslinje 14.1.9, skal der inden for Gasforsyningens område ved alment byggeri installeres bygas.
Jordforurening
Dele af lokalplanområdet er kortlagt i henhold til jordforureningsloven.
Ejendommene 102a, 102b og 5gf er kortlagt på vidensniveau 1, mens
ejendommene 5ads, del af 5bb og 102c er kortlagt på vidensniveau 2.
Før påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder og ændring af arealanvendelsen af et kortlagt areal til fx. boliger og rekreative formål skal
ejer eller bruger søge byrådet om tilladelse efter jordforureningslovens
§8.
Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder konstateres tegn
på jordforurening, skal arbejdet standses og kommunens Miljø- og
Energiforvaltning underrettes. Herefter vurderes det, om der skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages. Der henvises til miljøbeskyttelseslovens §21 og jordforureningslovens §71.
Der er 1. januar 2008 indført nye regler om områdeklassificering. På
www.aalborgforsyning.dk kan man se, om lokalplanområdet er helt eller delvist omfattet af områdeklassificering. Områdeklassificering betyder, at jorden defineres som værende lettere forurenet. Det medfører,
at flytning af jord fra hver enkelt ejendom skal anmeldes til Miljø, og
at jorden fra hver ejendom skal analyseres i forbindelse med jordflytningen. Flytning af jord fra kortlagte arealer samt offentlige veje skal
ligeledes anmeldes til Miljø.
I forbindelse med evt. grundvandssænkning i lokalplanområdet bør der
være særlig opmærksomhed på konsekvenserne pga. risiko for påvirkning og mobilisering af eksisterende forureninger.
Trafikstøj
Lokalplanområdet er påvirket af trafikstøj fra Nyhavnsgade. Der er med
den planlagte bebyggelse foretaget en beregning af den forventede
støjpåvirkning. Beregningerne viser at støjbelastningen af facaderne
mod Nyhavnsgade flere steder må forventes at overstige Lden 68 dB,
mens støjbelastningen af de bagvedliggende opholdsarealer ser ud til
at kunne holde sig under 58 dB, evt. kan det blive aktuelt med opsætning af støjafskærmning i forbindelse med slip i bebyggelseskanten.
En forudsætning for at etablere boliger eller tilsvarende i et område
som her, hvor støjen er højere end 58 dB, er, at bebyggelsen indrettes
med støjdæmpende facadeløsninger, støjdæmpende vinduer, udluftningsmuligheder mv., så der sikres et forsvarligt støjniveau indendørs
– også når der luftes ud.
Nedsættelse af hastigheden på Nyhavnsgade fra 70 til 60 km/t vil
kunne mindske støjbelastningen, og dette betragtes som en realistisk
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Beregning af forventet fremtidig
trafikstøj fra Nyhavnsgade med en
ÅDT på 21.000 og hastighed på 70
km/t.

mulighed. Uanset evt. hastighedsnedsættelser vil der dog være behov
for at indtænke støjdæmpende facadeløsninger og afskærmning i bebyggelsens udformning.
Støj fra erhverv
Den eksisterende virksomhed Rolls Royce Marine, som ligger i den
vestlige del af lokalplanområdet, kan karakteriseres som en mindre
maskinfabrik, der miljømæssigt vurderes at være i miljøklasse 3. En
forudsætning for at der kan etableres fx. boliger i lokalplanområdet,
mens virksomheden er i drift, er at de vejledende grænseværdier for
støj kan overholdes. (Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 "Ekstern
støj fra virksomheder"). Dette kan fx. sikres med en "bufferzone" mellem virksomhed og boliger eller ved etablering af foranstaltninger til
støjafskærmning.
Den miljøbelastende erhvervsaktivitet i lokalplanområdet forventes på
sigt at ophøre, men tidshorisonten for dette er ukendt. Der skal derfor
foretages en konkret vurdering ifbm. med en evt. ansøgning om byggetilladelse til fx boliger på naboarealet til Rolls Royce Marine, om hvor
vidt der er behov for at fastlægge en bufferzone, lave afskærmende
foranstaltninger eller lign.

Servitutter
Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være
opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsy
ningsselskaber, der dækker det pågældende område.
Ved udarbejdelsen af lokalplanen er registreret flg. tinglyste servitutter,
som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet.
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Aalborg Kommune gør opmærksom på, at man ikke påtager sig ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten eller for, at de ledninger,
servitutarealer mv., der er vist på Bilag 3, er korrekt vist.
Matr.nr. 5ads, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 04.11.2005
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as
Matr.nr. 5ads, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 08.08.2005
Titel: Dokument om spildevandslaug
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as og berørte grundejere
Matr.nr. 5ads, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 14.02.2007
Titel: Vedtægter for grundejerforening
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 5ads, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 05.09.1990
Titel: Dokument om bebyggelse m.m.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 5ads, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 26.06.2013
Titel: Deklaration om sti
Påtaleberettiget: Ejer af matr.nr. 5adr
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 12.05.2014
Titel: Deklaration om vandledning
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Vand as
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 03.05.1989
Titel: Dokument om vedligeholdelse af kajindfatninger m.m.
Påtaleberettiget: Aalborg Havn
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 21.07.1989
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Gas as
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 02.10.1989
Titel: Dokument om forsynings- og afløbsledninger
Påtaleberettiget: Teledanmark
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 12.05.2014
Titel: Deklaration om vandledning
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Vand as
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Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 22.05.1990
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 05.09.1990
Titel: Dokument om bebyggelse m.m.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 06.11.1990
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Vand as
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 27.03.2003
Titel: Dokument om byggeretligt skel
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune og ejer af matr.nr. 5bb og 5qt
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 27.05.2004
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledeninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 08.08.2005
Titel: Dokument om Spildevandslaug
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as og berørte grundejere
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 04.11.2005
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 21.11.2006
Titel: Dokument om færdselsret mv.
Påtaleberettiget: Ejer af matr.nr. 5qt og 5bb
Matr.nr. 5bb, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 14.02.2007
Titel: Vedtægter for grundejerforening
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune og berørte grundejere
Matr.nr. 5bb Aalborg Markjorder
Tinglyst: 06.06.2013
Titel: Deklaration om sti
Påtaleberettiget: Ejer af matr.nr. 5adr
Matr.nr. 5gf Aalborg Markjorder
Tinglyst: 14.02.2007
Titel: Vedtægter for grundejerforening
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
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Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 03.05.1989
Titel: Dokument om vedligeholdelse af kajindfatninger m.m.
Påtaleberettiget: Aalborg Havn
Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 21.07.1989
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Gas as
Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 01.08.1989
Titel: Dokument om havnespor
Påtaleberettiget: Aalborg Havn og Banedanmark
Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 06.11.1990
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Vand as
Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 27.03.2003
Titel: Dokument om byggeretligt skel
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune og ejer af matr.nr. 5bb og 5qt
Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 27.05.2004
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledeninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as
Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 08.08.2005
Titel: Dokument om Spildevandslaug
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as og berørte grundejere
Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 21.11.2006
Titel: Dokument om færdselsret mv.
Påtaleberettiget: Ejer af matr.nr. 5qt og 5bb
Matr.nr. 5gf, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 14.02.2007
Titel: Vedtægter for grundejerforening
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune og berørte grundejere
Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 03.05.1989
Titel: Dokument om vedligeholdelse af kajindfatninger m.m.
Påtaleberettiget: Aalborg Havn
Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 01.08.1989
Titel: Dokument om havnespor
Påtaleberettiget: Aalborg Havn og Banedanmark
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Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 05.09.1990
Titel: Dokument om bebyggelse m.m.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 06.11.1990
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Vand as
Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 13.06.1991
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 18.06.2004
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 08.08.2005
Titel: Dokument om Spildevandslaug
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as og berørte grundejere
Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 04.11.2005
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as
Matr.nr. 102a, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 14.02.2007
Titel: Vedtægter for grundejerforening
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune og berørte grundejere
Matr.nr. 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 03.05.1989
Titel: Dokument om vedligeholdelse af kajindfatninger m.m.
Påtaleberettiget: Aalborg Havn
Matr.nr. 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 01.08.1989
Titel: Dokument om havnespor
Påtaleberettiget: Aalborg Havn og Banedanmark
Matr.nr. 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 05.09.1990
Titel: Dokument om bebyggelse m.m.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 06.11.1990
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Vand as
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Matr.nr. 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 13.06.1991
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune
Matr.nr. 102b, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 15.02.2002
Titel: Dokument om byggeret m.m.
Påtaleberettiget: ejer af matr.nr. 102a
Matr.nr. 102c, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 08.08.2005
Titel: Dokument om Spildevandslaug
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as og berørte grundejere
Matr.nr. 102c, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 04.11.2005
Titel: Dokument om forsynings-/afløbsledninger mv.
Påtaleberettiget: Aalborg Forsyning, Kloak as
Matr.nr. 102c, Aalborg Markjorder
Tinglyst: 14.02.2007
Titel: Vedtægter for grundejerforening
Påtaleberettiget: Aalborg Kommune og berørte grundejere

Maj 2016 • Side 20

Planbestemmelser
Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen.
Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere lokalplanbestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke lokalplanbestemmelser og
er således ikke bindende.

1. Formål
Lokalplanens formål er at sikre
1.1

at området kan anvendes til blandede byformål, herunder boliger,

1.2

offentlighedens adgang til rekreative muligheder ved fjorden,

1.3

at området udvikles bæredygtigt og med et højt kvalitetsniveau i udformningen af bebyggelser og udearealer,

1.4

at nye bebyggelser og udearealer danner gode helheder med havnelandskabet og nabobebyggelser med hensyn til bebyggelsesstruktur,
højder, arkitektur, byrum og beplantning.

1.5

at bebyggelsen indrettes med gode udendørs opholds- og aktivitetsarealer,

1.6

en sammenhængende stistruktur med forbindelser til naboområder,

1.7

at området vejbetjenes fra Beddingen og Østre Havnepromenade.

2. Område og zonestatus
2.1

Lokalplanens område
Lokalplanens område er vist på Bilag 1, Matrikelkort.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af
ejendomme, ejerlejligheder, umatrikulerede arealer og vejarealer inden
for lokalplanens afgrænsning.

2.2

Opdeling i delområder
Lokalplanområdet opdeles i delområde A, B og C, som vist på Bilag 1
og 2.

2.3

Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.

3.1

Anvendelse, delområde A og B
• Boliger (etageboliger)
• Restaurant o.l. (fastfood, café o.l.)
• Hotel o.l. (hotel, vandrehjem, ferielejligheder o.l.)
• Klinikker mv. (kiropraktor, læge, tandlæge, terapi o.l.)

3. Arealanvendelse
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• Kontorer (administration, advokat, revisor, arkitekt, ingeniør o.l.,
datarådgivning o.l.)
• Service (bedemand, ejendomsmægler, forsikring, frisør, medievirksomhed, pengeinstitut, reklamevirksomhed, solcenter o.l.)
• Kulturelle formål (kulturformidling, forsamlingslokale, udstilling o.l.)
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport, fitness o.l.)
• Undervisning (kursus, konference, skole o.l.)
• Institutioner (børneinstitution, døgncenter, forsorg, ungdomsboliger,
ældreboliger, ældreinstitution)
• Rekreative formål (grønne områder, parker, pladser o.l.)
• Tekniske anlæg (små antenneanlæg, parkeringshus, parkeringskælder, små transformere, vej- og stianlæg o.l.)
3.2

Anvendelse, delområde C
• Rekreative formål (grønne områder, parker, havnepromenade, pladser, stier o.l.)
• Tekniske anlæg (pumpestation, små transformere, vej- og stianlæg,
affaldshåndtering o.l.)
• Butikker ved trafikanlæg o.l. (kiosk o.l.)*
• Restaurant o.l. (bar, fastfood, café o.l.)
• Kulturelle formål (kulturformidling, forsamlingslokale, udstilling o.l.)
• Fritidsanlæg (klub, forening, sport, fitness o.l.)
* Der må etableres en kiosk eller lign. med et bruttoetageareal på
max. 100 m2 i forbindelse med havneparken.

3.3

Midlertidig anvendelse
I omdannelsesfasen kan eksisterende bygninger og ubenyttede arealer anvendes midlertidigt til aktiviteter, der rækker ud over de nævnte
anvendelsesbestemmelser i pkt. 3.1 og 3.2 under forudsætning af, at
vejledende afstandskrav til eksisterende miljøfølsomme anvendelser
kan overholdes.

4. Udstykning
4.1 Udstykningsprincipper
Udstykning kan ske efter følgende principper:
• Bygninger/bebyggelser kan udstykkes som sokkelgrunde.
• Veje, stier og fællesanlæg kan udstykkes som en eller flere
selvstændige ejendomme.
Sokkelgrunde kan afgrænses således, at fællesarealer, p-arealer o.l.,
der alene benyttes af ejerne/brugerne af en ejendom, er omfattet, eller langs en bygnings/parkeringskælders sokkel/mur. Hvor der er én
samlet parkeringskælder under flere selvstændige bygninger kan ejendommen efterfølgende opdeles i ejerlejligheder, således at parkeringskælder og bygninger samt evt. lejligheder udstykkes som selvstændige
ejerlejligheder. Opdeling af ejerlejligheder kan ikke reguleres med lokalplanen.
Udstykning skal ske på baggrund af en godkendt helhedsplan der belyser sammenhængen med naboarealers disponering, vej- og stistruktur,
parkeringsløsning mv.
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Illustrationsplanen i bilag 4 viser et eksempel på en helhedsplan, som
opfylder lokalplanens intentioner.

5. Bebyggelsens omfang og placering
5.1

Bebyggelsens omfang, generelt
I delområde A og B kan der samlet opføres bebyggelse med et bruttoetageareal på max. 40.000 m2 excl. parkeringsareal, terrasser altaner
ol. Byggemuligheden fordeler sig således:
Byggefelt A1 og A4: ialt max. 9.000 m2
Byggefelt A2, A3, A5, B1, B2 og B3: Ialt max. 31.000 m2
Forudsætningen for, at byggemulighederne kan udnyttes fuldt ud, er, at
parkering etableres i konstruktion jf. pkt. 8.4.
Fordelingen af etageareal på de enkelte byggefelter jf pkt. 5.5, 5.7 og
5.9 er principiel. Etageareal kan i et vist omfang overføres mellem byggefelter, hvis volumenstudier viser, at dette ikke forringer områdets
kvaliteter
Delområde C kan i princippet ikke bebygges. Dog kan der opføres mindre bygninger og anlæg, som er nødvendige for områdets anvendelse
jf. pkt. 3.2 - ialt max. 300 m2.
Intentionen er, at der (udover eksisterende pumpehus) skal kunne opføres mindre bygninger som understøtter områdets rekreative værdi,
fx. kiosk, café, omklædning og klubhus.

5.2

Bebyggelsens placering, generelt (energioptimering)
Ny bebyggelse skal placeres og disponeres med henblik på at minimere
bebyggelsens samlede energiforbrug.
Hensigten er, at bebyggelsens placering skal fastlægges på grundlag
af en integreret designproces hvor fx. kompakthed, solorientering, god
dagslystilgang, passiv solvarme, placering af funktioner ud fra behov
for dagslys/skygge/køling afvejes og indtænkes.

5.3

Byggefelter, generelt
Ny bebyggelse skal placeres inden for byggefelter, som er vist på Bilag 2.

5.4

Bebyggelsens placering, byggefelt A1, A2 og A3
Der kan etableres tre punktbebyggelser, som tilsammen danner en
bebyggelseskant mod havnepromenaden.
Illustrationsplanen (bilag 4) viser et eksempel på hvordan dette kan
udmøntes. Det er hensigten, at man ved færdsel ad havnepromenaden
skal opleve plinten mellem punkthusene som visuelt og funktionelt tilgængelig.

5.5

Bebyggelsens omfang, delområde A1, A2 og A3
Bebyggelsen skal etableres med en skalamæssig variation fx. fra 7 til
10 etager + penthouse.
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Højde: max. 35 m
Etageareal: max. 13.500 m2
Den maksimale bygningshøjde er inkl. tekniske installationer til ventilation ol. Dog kan eventuelle elevatortårne overskride den maksimale
bygningshøjde i det omfang, det er teknisk nødvendigt for at kunne
betjene øverste etage.
5.6

Bebyggelsens placering, byggefelt A4 og A5
Bebyggelsen skal fremstå som en i princippet sluttet randbebyggelse
mod vest, syd og øst. Der skal etableres "slip" mellem bebyggelserne
og det mellemliggende p-hus.
Formålet er
• at sikre kig gennem bebyggelsesranden,
• at skabe arkitektonisk variation og/eller
• at sikre gennemgang for fodgængere

5.7

Bebyggelsens omfang, byggefelt A4 og A5
Bebyggelsen skal fremstå med en skalamæssig variation fra 5 til 7 etager. Bebyggelsen skal variere i etageantal minimum for hver 40 m.
Højde: max. 25 m
Etageareal: max. 10.500 m2
Den maksimale bygningshøjde er inkl. tekniske installationer til ventilation ol. Dog kan eventuelle elevatortårne overskride den maksimale
bygningshøjde i det omfang, det er teknisk nødvendigt for at kunne
betjene øverste etage.

5.8

Bebyggelsens placering, byggefelt B1, B2 og B3
Bebyggelsen skal fremstå som en i princippet sluttet randbebyggelse
mod vest og syd.
Med henblik på at sikre arkitektonisk variation skal bygninger i bebyggelsesranden minimum for hver 40 meter placeres forskudt i forhold til
nabobygninger.
Bebyggelse i byggefelt B1 og B2 kan sammenbygges mellem bygge-

Facadeopstalt af mulig bebyggelse i
byggefelt A1 A2 og A3 set fra havnebassinet.
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Facadeopstalt af mulig bebyggelse
set fra Nyhavnsgade.

felster, hvis portåbningen under sammenbygningen gives en højde på
minimum 9 meter og porthuset fremstår som et selvstændigt arkitektonisk element.
5.9

Bebyggelsens omfang, byggefelt B1, B2 og B3
Bebyggelsen skal fremstå med en jævn skalamæssig aftrapning fra fx
10 etager plus penthouse længst mod nord i byggefelt B1 til 5 etager
længst mod sydøst i byggefelt B2. Skalaspring på mere end 1 etage
tillades ikke.
Højde B1: max. 35 m.
Højde B2: max. 31,5 m.
Højde B3: max. 25 m.
Etageareal B1, B2 og B3 ialt: max. 16.000 m2
Den maksimale bygningshøjde er inkl. tekniske installationer til ventilation ol. Dog kan eventuelle elevatortårne overskride den maksimale
bygningshøjde i det omfang, det er teknisk nødvendigt for at kunne
betjene øverste etage.

5.10 Bebyggelsens placering og omfang, delområde C
Bygninger skal placeres i tilknytning til havnepromenaden jf det på
bilag 2 viste potentielle byggefelt. Den konkrete indplacering af bebyggelse i tilknytning til den rekreative havnepark skal ske på baggrund af
en helhedsplan for parkens indretning, programmering og design.
Der kan ialt opføres max. 300 m2 bebyggelse i delområde C (excl. eksisterende pumpehus).
5.11 Gulvkote
Kote på overkant stuegulv på ny bebyggelse skal være min. 2,10 m i
DVR90. Hvis der etableres boliger med en gulvkote under 2,46 m., skal
der etableres ekstra sikring af boligerne mod oversvømmelse. Kælderetage skal sikres mod oversvømmelse eller kunne tåle at blive oversvømmet.
5.12 Parkeringshuse og kældre, placering og omfang
Der kan etableres parkeringshuse i de til formålet udpegede byggefelter P1 og P2 jf. bilag 2. P-huse kan opføres i 3-5 etager. Der kan desuden etableres helt eller delvist nedgravet parkeringskælder udenfor
bygninger/byggefelter som vist på bilag 3.
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Opmærksomheden henledes på, at etablering af p-kælder kan nødvendige omlægning af forsyningsledninger (se bilag 3).
Inden for den på bilag 3 viste "vigtige byrumskant" må højden på terrænniveauet oven på en evt. kælder ikke overstige 1,25 m set i forhold
til havnepromenadens terrænniveau. På øvrige arealer i delområde
A må terrænniveauet oven på p-kælder maksimalt ligge 1,60 m over
havnepromemadens terrænniveau.
I delområde B skal en evt. p-kælder i princippet etableres helt under
terræn. Terrænkoten ovenpå p-kælder i delområde B må max. være
2,46 m svarende til en klimasikret gulvkote inden i bygningerne.

Hævning af gulvkote/opholdsdæk
ifht. eksisterende terrænniveau
skal ske på en måde, så der skabes
en blød og inviterende overgang
mod havnepromenaden.

Tage på kældre udenfor bygningskroppe skal udnyttes til fælles opholdsareal og/eller beplantning.

6. Bebyggelsens udseende
6.1

Udformning og materialer generelt
Ny bebyggelse skal udformes med et nutidigt formsprog og høj kvalitet. Arkitektur, materialer og farver skal skabe en god helhedsvirkning
indenfor det enkelte delområde og i forhold til naboområder. Der skal
samtidig sikres arkitektonisk variation i mellem de enkelte bygninger.
Facadeudformning og bygningsgeometri skal afvejes ud fra hensyn til
• afskærmning mod trafikstøj
• minimering af overophedning om sommeren
• minimering af varmetab om vinteren
• optimering af dagslystilgang mv.
Bygningers overflader skal som hovedindtryk fremstå i naturlige og/
eller genanvendelige materialer så som tegl, natursten, kakler, beton
eller med pudsede overflader. Der lægges vægt på stoflighed, god patineringsevne og holdbarhed. Overfladerne kan varieres med partier af
glas, træ, stål, plader o.l.

6.2

Bebyggelsens udformning, byggefelt A1, A2 og A3
Punkthusene skal mod havnebassinet fremstå med en tydelig vertikalitet og som en treenighed der danner en god helhedsoplevelse med
hensyn til arkitektur og materialekarakter. Bebyggelsen skal tilføres
spænding og dybdevirkning i kraft af skalaspring, forskydninger og
mindre variationer i udformning og materialevalg husene imellem. Facader skal udformes med en let og åben karakter.
Altaner skal indplaceres med henblik på at skabe attraktive uderum og
skal samtidig bidrage til at skabe dybdevirkning i facaden.
Punkthusene skal udformes med en base i 1-2 etager, der skal fremstå
med en åben karakter og gives en særlig arkitektonisk bearbejdning.
Hensigten er at basen skal medvirke til at give punkthusene en menneskelig skala i gadeniveau.
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I byggefelt A1, A2 og A3 lægges
der vægt på at bebyggelsen fremstå som punkthuse med varieret
arkitektur, spændstighed og åben
facadekarakter. Basen skal markeres med en særlig bearbejdning for
at give huset menneskelig skala.

6.3

Bebyggelsens udformning, byggefelt A4 og A5
Bygningsfacaden langs Nyhavnsgade skal karakteriseres ved en tydelig
vertikalitet og mange skift. Facaden skal opdeles lodret for min. hver
20 m, og dette kan foretages ved forskydninger i facaden, skift i facadeudformning, vinduesformater, farver og/eller materialer m.m.
Facader mod Nyhavnsgade skal udføres med en støjdæmpende virkning, således at gældende grænseværdier for det indendørs støjniveau
kan overholdes. Se også pkt. 10.3.
Der kan etableres altangange når disse orienteres mod det fælles opholdsrum. Altangange skal udformes så de også kan fungere som uderum til ophold, og så bebyggelsen fremstår med arkitektonisk variation
og lethed mod gårdsiden.

6.4

Bebyggelsens udformning, delområde B
Ny bebyggelse skal gives en vertikal orientering og skal disponeres
med visuelle brud i facaden minimum for hver 20 m. Brud kan være:
•
•
•

•

forskydninger af bebyggelsens placering ifht. nabobygninger på
min. 1 m.
indskæring i facaden i en bredde på 2-4 m og med en dybde på
min. 1 m.
indpasning af et sammenhængende vertikalt facadeparti i glas eller andet materiale med en markant anden tekstur eller farve i en
bredde på min. 2 m.
skift i formsprog eller materialer mellem bygningssektioner
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Referencer for bebyggelsens udformning i byggefelt A4 og A5
(øverst) og delområde B (nederst
midt for og til højre). Billedet nederst til venstre illustrerer hvordan
altangange kan udformes, så de
også tjener til udeophold og samtidig tilfører bebyggelsen arkitektonisk variation og lethed.

Hensigten er at skabe arkitektonisk variation og undgå langstrakte monotone facadeforløb.
Facader mod Nyhavnsgade skal udføres med en støjdæmpende virkning, således at gældende grænseværdier for det indendørs støjniveau
kan overholdes. Se også pkt. 10.3.
Der kan etableres altangange når disse orienteres mod fælles opholdsrum og/eller medvirker til at tilføre bebyggelsen arkitektonisk variation
og lethed. Altangange skal udformes så de også kan fungere som uderum til ophold.
6.5

Kanter på p-dæk, delområde A
Kanter på p-dæk udenfor bygninger skal bearbejdes som bløde grønne
overgange mellem opholdsdæk og havnepromenade, sti eller vej. Dette
skal ske i form af en kombination af landskabsbearbejdning, beplantning, etablering af opholdsmuligheder i kanten, terrassering og etablering af forbindelser (stier/trapper/ramper) mellem opholdsdæk og
omgivelser.
Opmærksomheden henledes i særlig grad på kanten af p-dæk/plint
mod havnepromenaden, hvor et humant bymiljø prioriteres særligt
højt.

6.6
Kanter på p-dæk skal bearbejdes
som bløde grønne overgange.

Bebyggelsens udformning, delområde C
Fritidsbebyggelsen i havneparken ønskes udformet med en let og åben
karakter med referencer til den maritime beliggenhed.
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Materialer kan fx. være træ, glas og overfladebehandlet stål. Opmærksomheden henledes på den centrale og synlige beliggenhed, hvorfor
der vil være skærpet fokus på arkitektonisk kvalitet.
6.7

Evt bebyggelse i delområde C skal
udformes så det øger områdets
rekreative værdi både funktionelt
og æstetisk.

Parkeringshuses udformning, byggefelt P1 og P2
Bygningsfacader på P-huse skal begrønnes og brydes ned i mindre
enheder, som afspejler nabobebyggelsernes vertikalitet og facadevariation. Facaden skal opdeles lodret for min. hver 20 m ved skift i facadeudformning, farver, materialer m.m.
Parkeringshuset ved Nyhavnsgade skal have en åben og transperant
karakter mod gaderummet, mens facaden mod gårdrummet skal fremstå lukket med henblik på at minimere støj- og lysgener for beboerne.
Evt. nødvendig brandventilation i facaden mod gårdrummet skal udføres på en måde så det ikke medfører støj- og lysgener for beboerne.
Parkeringshuset ved Beddingen skal udformes med en semiåben facadekarakter, der afvejer ønsket om åbne og aktive facader langs vejen
med miljøhensyn for naboer.
Der skal etableres facadebeplantning på minimum halvdelen af p-husenes facadelængder langs Beddingen, Nyhavnsgade og gårdrummet i
delområde A.

Parkeringshuse skal begrønnes.

6.8

Ventilationsaggregater
Ventilationsafkast ol. skal udføres som en integreret del af bebyggelsens arkitektur. Ventilationsmotorer må ikke placeres på bygningernes
facader.

6.9

Skilte
Skiltning og reklamering kan kun tillades i forbindelse med erhvervsvirksomheder, publikumsorienterede aktiviteter og lignende funktioner,
hvor det vurderes nødvendigt af hensyn til orientering og vejvisning.
Der kan opstilles fælles oplysnings- og henvisningsskilte i forbindelse
med vejadgang og havnepromenade. Skilte skal udformes med henblik
på at orientere og må ikke virke dominerende. Skilteflade max. 1 m2
og højde over terræn maks. 1,5 m.
Den enkelte virksomhed/funktion må have ét facadeskilt pr. facade
langs offentligt tilgængelige byrum. Facadeskilte skal med hensyn til
størrelse og udformning tilpasses bygningens/byrummets skala og arkitektur.
Skiltning kan udformes som løse bogstaver/logo opsat på facaden eller
opklæbet på glas.
I forbindelse med indgangspartier til erhvervsvirksomheder, publikumsorienterede funktioner mv. kan der desuden opsættes ét skilt på
forarealet med en maks. skilteflade på 1 kvm. og en maks. højde over
terræn på 1,5 m.
Der må ikke opsættes reklameflag, skilte over facaden eller lignende
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skilte eller reklamer, der er synlige over større afstande. Der må ikke
opsættes dynamiske, digitale reklameskilte.
Der må ikke opsættes skilte der forbyder ophold, adgang o.l.
6.10 Solenergianlæg
Solenergianlæg (fx. solfangere og solceller) skal integreres arkitektonisk i byggeriet og må ikke medføre blændingsgener.
6.11 Støjafskærmning
Støjdæmpende facadematerialer, vinduer og udluftningsåbninger skal
indtænkes i bebyggelsens udformning som arkitektonisk integrerede
facadeelementer.
Eventuelle støjskærme i slip mellem bygninger skal være transperante.

Der kan opsættes støjskærme i slip mellem bygninger langs Nyhavnsgade, hvis dette er nødvendigt for at opnå et tilfredsstillende lydniveau
på opholdsarealer. Støjskærme skal være transperante og skal integreres arkitektonisk i byggeriet.

7. Ubebyggede arealer
7.1

Generelt
De ubebyggede arealer skal udformes således at der sikres et kvalitetsrigt bymiljø herunder gode udendørs opholdsmuligheder.
Der er i tilknytning til lokalplan 1-4-106, Østre Havn for naboområdet
mod vest udarbejdet et kvalitetsprogram. Her kan der også hentes
ideer og inspiration for udformningen af de ubebyggede arealer i lokalplan 1-4-108 fx. vedr. belægning, belysning, beplantning og inventar.
Der fastlægges bestemmelser for følgende områdetyper:
• Havnepark
• Havnepromenade
• Ankomstareal
• Grønt forareal
• Fælles opholdsareal på terræn
• Fælles opholdsareal på dæk
• Privat opholdsareal.

7.2

Havneparken skal have en grøn
karakter og indrettes med opholdsog aktivitetsmuligheder der knytter
sig til den særlige beliggenhed.

Havnepark
Der udlægges areal til en offentligt tilgængelig rekreativ havnepark
som vist på bilag 2. Havneparken skal indrettes med fleksible havnerelaterede opholds- og aktivitetsmuligheder samt beplantning på
grundlag af en samlet plan.
Hensigten er at havneparken ud over at være et friareal for de lokale
beboere også skal kunne bruges af Aalborgs borgere iøvrigt. Havneparkens konkrete indretning ønskes fastlagt på grundlag af et samlet koncept for indretning, programmering og design. Der ønskes indbygget
en vis variation og "redigerbarhed" i områdets rekreative anvendelsesmuligheder. Der bør være muligheder målrettet alle aldersgrupper, og
der bør både være områder til "stille ophold" og til fysisk aktivitet. Der
lægges desuden vægt på mulighed for sanseoplevelser (dufte, smagsoplevelser, smukke former, farver, kig til fjorden mv.)
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Havneparken skal som hovedindtryk være et ubefæstet grønt areal
med stedstypisk beplantning afstemt efter vækstbetingelserne ved fjorden. Beplantning skal desuden virke rumskabende.
Arealer til ophold skal placeres og afskærmes så god opholdskomfort
fremmes.
Med god opholdskomfort menes sol, læ, veldefinerede intime rum samt
kanter og inventar, der inviterer til at sidde.
Havnepromenaden skal udformes
så den fremstår som en god helhed 7.3
med Aalborgs øvrige havnepromenade.

Havnepromenade
Der udlægges areal til en offentlig tilgængelig havnepromenade som
vist på bilag 2. Havnepromenaden skal fortrinsvist indrettes til færdsel
for fodgængere og cyklister. På delstrækninger kan der desuden tillades
sivetrafik til p-kældre, servicekørsel o.l.
Havnepromenaden udlægges med en principiel bredde på 15 m, dog
kan den indsnævres og/eller varieres med bygningsfremspring, trapper,
plateauer, ramper o.l. i det omfang at havnepromenaden fortsat opleves som et byrum i menneskelig skala.
Havnepromenaden skal udformes, så der opnås en god helhedsvirkning
med havnepromenaden i tilgrænsende lokalplanområder mht. terrænkote, belægning, belysning og inventar.

7.4

Ankomstområde
Der udlægges fælles færdselsareal for biler, cykler og gående med en
beliggenhed som vist på bilag 2.
Ankomstområdet skal indrettes som shared space med pladskarakter,
se pkt. 8.2. Det skal både fungere som tilkørsel til parkeringskældre,
som manøvreareal for servicekørsel og skal samtidig indrettes så man
kan færdes trafiksikkert til fods og på cykel.

7.5

Grønt forareal
Der udlægges areal til grønt forareal med mulighed for stier og servicekørsel, som vist på bilag 2.
Området skal fremstå med en markant grøn karakter i form af træer,
buske, græsser og begrønnede facader. Stier og servicearealer til bygninger mod Nyhavnsgade skal udføres med belægning der understreger karakteren af grønt forareal.
Belægning kan fx. være grus, stenmel, fliser, belægningssten, græsarmering o.l. Asfalt o.l er ikke tilladt, da dette vurderes at skabe en oplevet "vej på vej"-situation langs Nyhavnsgade, som er uønsket.
Inden for deklarationsbæltet (se bilag 3) må der ikke plantes træer
med dybtgående rødder, der kan være til skade for eksisterende kloakledning.

Forarealer skal fremstå med grøn
karakter

Eksempler på egnede planter:
Buskrose, bøgehæk, frugttræer og -buske, græs, lind, naur, røn og
syren.
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Eksempler på uegnede planter:
Birk, gran, lærk, pil, poppel, skovfyr og bøg.
Inden for deklarationsbæltet (se bilag 3) må der ikke etableres større
faste konstruktioner, som hindrer drift og vedligehold af eksisterende
kloakledning. Evt. støjskærm skal kunne afmonteres og må ikke udføres på støbt sokkel.
Faste belægninger er tilladt. Større støbte konstruktioner, faste mure
o.l er ikke tilladt.
Beplantning skal placeres, så der sikres kig til fjorden fra Nyhavnsgade
jf. sigtelinje på Bilag 3.
I begrønningen af arealet omkring pumpehuset lægges der vægt på at
det tekniske anlæg visuelt danner en god helhedsvirkning med nærliggende opholdsareal og ankomstområde.
7.6

Fælles opholdsareal på terræn
Der udlægges fælles opholdsareal på terræn som vist på bilag 2. Området skal indrettes til ophold, leg o.l. for bebyggelsens beboere og skal
have en semioffentlig karakter.
Den konkrete indretning bør afstemmes efter hvilke målgrupper af beboere bebyggelsen retter sig imod.
Området skal som hovedindtryk være et ubefæstet grønt areal med
stedstypisk beplantning afstemt efter vækstbetingelserne ved fjorden.
Beplantning skal virke rumskabende.
Arealer til ophold skal indrettes og afskærmes så god opholdskomfort
fremmes.
Med god opholdskomfort menes sol, læ, veldefinerede intime rum samt
"siddevenlige" kanter og inventar.
Det fælles opholdsareal skal udformes, så der opnås en god helhedsvirkning med opholdsarealer i det tilgrænsende lokalplanområde mod
nord mht. beplantning, belægning, belysning og inventar.
Beplantning skal placeres, så der sikres kig til fjorden fra Nyhavnsgade
jf. sigtelinje på Bilag 3.

7.7

Fælles opholdsareal på dæk
Tage på parkeringsdæk skal indrettes til ophold, leg o.l. for bebyggelsens beboere og skal have en semioffentlig karakter.
Den konkrete indretning bør afstemmes efter hvilke målgrupper af beboere bebyggelsen retter sig imod.
Opholdsdæk skal anlægges som et mix af felter/forløb med fast belægning og grønne felter med stedstypisk beplantning afstemt efter
vækstbetingelserne på en tagflade ved fjorden. I parkeringsdækkets
konstruktion skal der sikres mulighed for at plante træer på tagfladen.
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Fælles opholdsarealer skal fremstå
som et mix af beplantede og befæstede arealer og skal inddeles i
mindre rum til ophold og leg mv.

Der kan fx. defineres fem afgrænsede felter á 3m X 3m hvor der sikres
mulighed for plantning af træer.
Arealer til ophold skal indrettes og afskærmes så god opholdskomfort
fremmes.
Med god opholdskomfort menes sol, læ, veldefinerede intime rum samt
"siddevenlige" kanter og inventar.
7.8

Privat opholdsareal
Der skal som hovedprincip etableres udendørs opholdsareal med privat
karakter til alle boliger. For små boliger (fx ungdomsboliger) kan udendørs opholdsarealer med privat karakter evt. etableres fælles for flere
boliger.
Privat opholdsareal kan etableres som terrasser/haver på terræn, altaner eller tagterrasser. Arealer til privat ophold skal indrettes og afskærmes så god opholdskomfort fremmes.
Med god opholdskomfort menes sol, læ, og privat karakter - herunder
minimering af indblikgener.

7.9

Belysning
Funktionsbelysning skal udføres på baggund af et samlet belysningskoncept, der skaber en god helhedvirkning med belysning af naboområder.
Der kan etableres effektbelysning af udvalgt beplantning, hvis dette
sker som en integreret del af designkonceptet for de ubebyggede arealer.

7.10 Offentlig adgang
Havneparken, Havnepromenaden, ankomstarealet og det grønne forareal må ikke afspærres, hegnes eller på anden måde afskærmes, så
offentlighedens adgang hindres.
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7.11 Udendørs oplag
Oplagring må ikke ske uden for bygninger eller særligt afskærmede
arealer.

8. Veje, stier og parkering
8.1

Vejadgang
Vejadgangen til lokalplanområdet skal primært ske fra Beddingen og
sekundært via Østre Havnepromenade, som vist i princippet på Bilag 3

8.2

Shared space
Ankomstarealet samt de dele af havnepromenaden og det grønne
forareal, der både skal betjene fodgængere, cyklister og biler, skal anlægges så indretningen klart signalerer at færdsel foregår på de bløde
trafikanters præmisser.
Der henvises til færdselslovens bestemmelser om opholds- og legeområder.

8.3

Stiforbindelser
Der skal sikres areal til forbindelser for cyklister og fodgængere som
vist i princippet på bilag 3.
Dette kan være i form af shared space arealer og trafiksikre forbindelser langs vej (Beddingen).

8.4

Parkering, biler
Parkering i lokalplanområdet skal placeres i parkeringshus eller - kælder jf. bilag 3.
På terræn kan alene tillades enkelte nødvendige p-pladser fx. til handicappede og gæster.
Antal parkeringspladser:
Ungdomsboliger: min./max. 1/8 p-plads pr. bolig.
Boliger iøvrigt: min. ½ p-plads og max. 1 p-plads pr. bolig.
Øvrige anvendelser skal overholde de normer for antal parkeringspladser, som er angivet i kommuneplanens Bilag F. Normen udgør her både
et maksimum og et minimum.
Parkeringsbehov kan løses ved at tinglyse brugsret til parkering på
anden ejendom.

8.5

Parkering, cykler
Cykelparkering kan placeres på terræn, på dæk eller i p-kælder. Cykelparkering skal placeres i minimal afstand fra adgangen til de funktioner
parkeringen betjener.
Antallet af cykelparkeringspladser skal fastlægges i overensstemmelse
med normer for cykelparkering i kommuneplanens Bilag F.
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9. Tekniske anlæg
9.1

Opvarmning
Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning efter Aalborg
Kommunes anvisning.
For bygninger, der opfylder Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri, skal kommunen dispensere for tilslutningspligt til kollektiv
varmeforsyning, hvis bygherren ansøger herom. Dette gælder dog ikke
blokvarmecentraler.
For at sikre lavest mulig CO2-udledning anbefales det dog, at byggeriet
tilsluttes kollektiv varmeforsyning.

9.2

Gasforsyning
Området kan forsynes med bygas.
Gas kan med økonomisk og miljømæssig fordel anvendes til almindelige husholdninger.

9.3

Ledninger, kabler mv.
Ledninger til el, telefon, antenner og lignende skal fremføres under terræn.

9.4

Renovation og affald
Ved projektering skal der reserveres de nødvendige arealer til sortering, opbevaring og transport af affald i overensstemmelse med Aalborg Forsyning, Renovations regulativer, som findes på www.skidt.dk.
Der skal afsættes areal til fælles opsamling af genanvendelige materialer, som fx. papir og glas. Dette kan placeres i tilknytning til havnepromenaden inden for "potentielt byggefelt, fritid", som vist i princippet på
Bilag 2.
Affaldsopsamlingen bør som udgangspunkt være i form af underjordiske beholdere.

9.5

Antenner, paraboler o.l.
Individuelle antenner og paraboler må ikke være synlige fra nabobebyggelser, offentlige veje og stier.

9.6

Kloakering
Lokalplanområdet skal kloakeres i henhold til spildevandsplanens angivelser.

9.7

Kloakdeklaration
De udlagte opholdsarealer og det grønne forareal skal indrettes og
beplantes under hensyntagen til deklarationsområde for afløbsledning
gennem området, se bilag 3.

10. Miljø
10.1 Miljøpåvirkninger fra aktiviteter på området
Inden for lokalplanens område må der kun etableres virksomheder i
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miljøklasse 1-2. Der kan dog etableres virksomheder i miljøklasse 3,
hvis afstandskravene til miljøfølsomme anvendelser, som fx. boliger,
kan opfyldes, se kommuneplanens Bilag A.
De nævnte miljøklasser med tilhørende beskyttelsesafstande bruges
som vejledende grundlag. Der vil altid blive foretaget en konkret vurdering af virksomheden.
10.2 Støj fra erhverv
Det skal sikres, at aktiviteter i lokalplanområdet hverken påfører omgivelserne eller påvirkes af et støjniveau der overstiger de gældende
grænseværdier i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 5/1984 om "Ekstern støj fra virksomheder". I forbindelse med byggeansøgning om miljøfølsom anvendelse på matr. nr. 102a skal bygherre dokumentere at
evt. erhvervsaktiviteter på matr. nr. 102b ikke medfører overskridelse
af grænseværdierne. Bygherre skal desuden fremlægge dokumentation
for foranstaltninger, som kan sikre dette i forbindelse med ansøgningen.
Opmærksomheden henledes på at miljøkonsekvenser fra eksisterende
virksomhed i lokalplanområdet (Rolls Royce Marine) kan medføre begrænsninger på mulighederne for at udnytte naboarealet til boliger.
Ventilationsanlæg o.l. skal støjafskærmes og placeres, så de er til
mindst mulig gene for støjfølsomme anvendelser.
Vareindlevering skal indrettes således at det medfører mindst mulige
gener for naboerne.
10.3 Støj fra biltrafik
Ved ny bebyggelse skal det sikres, at det indendørs støjniveau og det
udendørs støjniveau på opholdsarealer, ikke overstiger de grænseværdier, som fremgår af kommuneplanens Retningslinje 13.3.
Der er behov for skærpet opmærksomhed omkring sikring af miljøfølsomme anvendelser mod trafikstøj fra Nyhavnsgade. Facader mod
Nyhavnsgade skal som udgangspunkt udføres støjdæmpede, med støjisolerede lydruder og med lyddæmpende udluftningsåbninger, se eksempler på mulige løsninger nedenfor.
Boliger skal så vidt muligt indrettes så opholdsrum ikke har ensidig
facade mod de mest støjbelastede facader.
Hvor der er "slip" i facaderækken skal behovet for opsætning af
støjskærm vurderes, med henblik på at sikre tilfredsstillende udendørs
støjniveau på opholdsarealer.
10.4 Grundvandssænkning
Miljø- og energiforvaltningen skal ansøges inden en eventuel grundvandssænkning i lokalplanområdet. Desuden skal behovet for en VVMscreening vurderes.
10.5 Jordforurening
Etablering af boliger og anden miljøfølsom anvendelse i området kan
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Lyddæmpende udluftningsåbninger kan eksempelvis udføres som
3G-vinduer ("Russer-vinduer"
- nederst til højre), som "baffeldæmper" indbygget i facaden
(nederst midt for), som sidehængslede vinduer med selvskærmende effekt (nederst til
venstre) eller som lydsluse med
blændfelt i vinduesparti (øverst).

kun ske på betingelse af at jordforurening ikke medfører en sundhedsrisiko for beboere og brugere.
Ejer/bruger skal ansøge byrådet om tilladelse efter jordforureningslovens §8 før påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejde på arealet.

11. Grundejerforening
11.1 Medlemspligt og tilskødning af arealer
Der skal oprettes en grundejerforening for hvert af delområderne A og
B med medlemspligt for samtlige grundejere. Afgrænsningen af den
enkelte forening fastsættes af Aalborg Kommune.
Grundejerforeningen for delområde B kan evt. opdeles i to selvstændige foreninger hhv. nord og syd for adgangsvejen.
Der skal ligeledes oprettes en overordnet grundejerforening, hvor der
er medlemspligt for samtlige grundejerforeninger inden for lokalplanområdet samt evt. grundejer i delområde C.
Grundejerforeningerne har pligt til vederlagsfrit at tage skøde på fæl-

Maj 2016 • Side 37

Planbestemmelser
Lokalplan 1-4-108
Boliger m.m. ved Nyhavnsgade og Beddingen, Østre Havn, Ø-gadekvarteret
lesarealerne, herunder fælles opholdsarealer, vej- og stiarealer, fælles
parkeringsarealer mv.
11.2 Opgaver
Grundejerforeningerne skal forestå drift og vedligeholdelse af belægning, beplantning, belysning og fællesanlæg indenfor det enkelte delområde.
Den overordnede grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af belægning, beplantning, belysning og fællesanlæg på Ankomstareal, Havnepromenade, Havnepark samt øvrige ubebyggede arealer
i delområde C. Drift og vedligeholdelse af veje og stier omfatter tillige
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse samt afvanding, herunder vedligehold af rendestensbrønde og lignende med tilhørende
ledninger, der fører frem til offentlige regnvandsledninger.
Grundejerforeningerne skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af
lovgivningen henlægges til foreningen.
11.3 Vedtægter
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af
Aalborg Kommune.
11.4 Oprettelse
Grundejerforeningen skal oprettes, senest når Aalborg Kommune kræver det.
11.5 Foreningens størrelse
Grundejerforeningen skal, hvis Aalborg Kommune kræver det, optage
medlemmer fra tilgrænsende områder, sammenslutte sig med en eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller
opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger.
Der er tidligere oprettet en fælles grundejerforening der omfatter hovedparten af de af lokalplanen berørte matrikler (dog ikke matrikelnr.
102b). Den overordnede grundejerforening for den aktuelle lokalplan
indgår i denne.
11.6 Plejeplan
Grundejerforeningerne skal foranstalte, at der udarbejdes plejeplaner
for beplantning på områdets ubebyggede arealer, som sikrer at den
ønskede karakter fremmes i forbindelse med fremtidig drift og vedligehold. Plejeplanerne skal godkendes af Aalborg Kommune.

12. Betingelser for, at ny bebyggelse må tages i brug
12.1 Betingelser, hele området
Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede arealer, må
ikke tages i brug uden Aalborg Kommunes tilladelse, før nedennævnte
anlæg er udført for den del af området, som tages i brug:
- Vejadgang skal være etableret i overensstemmelse med pkt. 8.1.
- Stiforbindelser skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.2.
- Parkering skal være anlagt i overensstemmelse med pkt. 8.4.
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- Havnepark og havnepromenade er etableret i overensstemmelse
med pkt. 7.2 og 7.3
- Beplantning og anlæg af øvrige fællesarealer mv. skal være udført i
overensstemmelse med pkt. 7.4-7.7.
- Bebyggelsen skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning efter Aalborg Kommunes anvisning, jf. pkt. 9.1.
- Bebyggelsen skal være separatkloakeret og tilsluttet kloaksystemet
efter Aalborg Kommunes anvisning.
- Det skal desuden være dokumenteret, at de vejledende grænseværdier for støj er overholdt, jf. pkt. 10.2 og 10.3.
Udførelsen af havnepark, veje, stier og parkeringsanlæg kan opdeles i
etaper, således at alene en forholdsmæssig del af det samlede anlæg
kræves udført som betingelse for ibrugtagning af bebyggelsen i et byggefelt.

13. Lokalplan og byplanvedtægt
13.1 Ophævelse af del af LP 1-4-104 og del af LP 10-066
Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan
1-4-108 ophæves "Lokalplan 1-4-104, Boliger m.m. ved Beddingen,
Nyhavnsgade og Frøgade" samt "lokalplan 10-066, Erhvervs- og boligområde ved Østre Havn" for det område, der er omfattet af lokalplan
1-4-108.

14. Servitutter
Der ophæves ingen servitutter.

15. Retsvirkninger
Den endeligt godkendte lokalplan
15.1 Endelig godkendelse og bekendtgørelse
Når lokalplanen er endeligt godkendt og offentligt bekendtgjort, må
ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.
15.2 Eksisterende lovlige forhold
Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil.
15.3 Handlepligt
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv., som er indeholdt i
planen, skal etableres.
15.4 Dispensationer
Kommunen kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens
principper. Kommunen har pligt til at dispensere fra bestemmelser om
tilslutning til kollektiv varmeforsyning, når en bygning opføres som
lavenergibyggeri. Dette gælder dog ikke blokvarmecentraler.
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15.5 Naboorientering
Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen kan gives.
15.6 Ny lokalplan
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i strid med planens
principper, kan kun etableres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.
15.7 Ekspropriation
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen, kan kommunen
ekspropriere.

Godkendelse
Lokalplanen er endeligt godkendt af Aalborg Byråd den
Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den
Fra denne dato gælder lokalplanens retsvirkninger.
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